
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.12.14

Javaslat a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt megvalósítására
vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. módosításának aláírására

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u.41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgató
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.12.12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004  azonosító  számon  regisztrált  “Dunaújvárosi  Óvoda
épületenergetikai  fejlesztése” projekt  megvalósítására  vonatkozó  Konzorciumi  Együttműködési
Megállapodás 2. sz. módosításának aláírására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: E204-10-30470/2017.

Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: Sipos Réka s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz.

módosításának aláírására

Tisztelt Közgyűlés!

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága 2016. november 18-án kelt
döntése alapján a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00004  számon  regisztrált  “Dunaújvárosi  Óvoda  épületenergetikai  fejlesztése” tárgyú
támogatási kérelmét támogatásban részesítette.

Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlésének 702/2016.  (XI.17.)  határozata (1.sz.  melléklet)
alapján a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 7-én a TOP-6.5.1-15-
DU1-2016-00004  “Dunaújvárosi  Óvoda  épületenergetikai  fejlesztése”  című  projekt
vonatkozásában  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodást  (2.sz.  melléklet)  kötött  a  Vasmű
u.41.  Irodaház  Kft-vel  a  projekt  megvalósítása  érdekében,  továbbá  ahhoz,  hogy  a  projekt
előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be.

A Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás1.sz  módosítása  a  Vasmű  u.41.  Irodaház  Kft.  a
projektben  foglalt  és  vállalt  tevékenységére  jutó  elszámolható  költség  és  támogatás  összege,
továbbá az igényelhető előleg összegének változása miatt volt szükséges. (3.sz.melléklet)

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. Módosítására a 3.3 és a 3.4 pontban foglaltak
változása miatt van szükség. 

A 2017.  március  07-én  hatályba  lépett  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  3.3  pontja
kiegészül a Konzorciumi Tagok által a projekt megvalósítása érdekében a Konzorciumi Tagok által
vállalt feladatok pontosításával, a vállalt tevékenységekre jutó elszámolható költségek összegének
és az arra jutó támogatások összegének feltüntetésével. 

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4 pontjában a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata által igényelhető előleg is módosul: 120.000.000,- Ft helyett 146.414.396,- Ft lesz.
A 26.414.396,-Ft összegű kölönbözet fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2017.(II.17.)  rendelet  5.b  melléklet
„Pályázati önerő tartalék” sor terhére biztosítja.
A projekt keretében a Konzorciumi Tagok által elszámolható költségek és támogatási összegek
nem változnak. 

Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést 2017. december 12-én tárgyalja a bizottsági üléseken a Pénzügyi Bizottság, a
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság. A
bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Mellékletek: 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

1.sz. melléklet: DMJV Közgyűlésének 702/2016. (XI.17) határozata
2. sz. melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás
3.sz. Melléklet            Konzorciumi együttműködési megállapodás 1.sz. módosítása



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2017. (XII.14.) határozata

a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt megvalósítására
vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. módosításának aláírásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a a TOP-6.1.5-15-

DU1-2016-00004 számon regisztrált  “Dunaújvárosi  Óvoda épületenergetikai  fejlesztése”  projekt

megvalósítására  vonatkozó  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  2.számú  módosítását

(határozat  mellékletét  képezi),  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által

igényelhető előleg változása, valamint és a Konzorciumi Tagok által vállalt feladatok és azokra jutó

elszámolható költségek és támogatások összegének pontosítása miatt.

2.)  Az 1. pontban meghatározott célhoz szükséges 26.414.396,- Ft összegű előleg emelésre a

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetésről  és  annak

végrehajtásáról  szóló  6/2017.(II.17.)  rendelet  7.a  melléklet  23.9.  „TOP  6.5.1  Önkormányzati

épületek  energetikai  felújítása  Óvoda”  előirányzat  sorra  történő  átcsoportosítás  útján  az  5.b

melléklet „Pályázati önerő tartalék” sor terhére forrást biztosít.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat

mellékletét  képező  TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00004 számon  regisztrált  “Dunaújvárosi  Óvoda

épületenergetikai  fejlesztése”  projekt  megvalósítására  vonatkozó  Konzorciumi  Együttműködési

Megállapodás 2. számú módosítást írja alá és a jelen határozattal együtt küldje meg a Vasmű u.

41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatójának.

Felelős: - a szerződés aláírásáért, a határozat megküldéséért és végrehajtásáért: 

  a polgármester

- a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:

   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő   - a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. módosítás aláírására:  

2017. december 29.
     



4.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  költségvetés

2.pont szerinti kihatását a soron következő rendeletmódosításban szerepeltesse.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző

- a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő   - A rendelet következő módosítási időpontja

                     
Dunaújváros, 2017. december 14.

 
Cserni Béla s.k.    Hingyi László s.k.

a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai

bizottság elnöke

 a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


